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 הסכם

 

 2023 שנת ______שנערך ונחתם במעלה אדומים  ביום _____ לחודש _

    

 

    580049120מתנ"ס קהילתי )מתנ"ס( מעלה אדומים )ע"ר(  בין:

 מעלה אדומים 8רחוב דרך מדבר יהודה ת.ד  

    "(המתנ"ס)להלן  "    

 מצד אחד

 

 .                                                  :לבין   

                                                 

 

 .                                               :כתובת   

  "(המפעיל)להלן  "         

 מצד שני

 

 7הואיל : והמתנ"ס הינו מחזיק מכוח הרשאה על המזנון הנמצא בקאנטרי בדרך מדבר יהודה     

 "(;המזנון)להלן  "

                           

והואיל :  והמפעיל מעוניין לנהל ולהפעיל את המזנון באזור הבריכה החיצונית, והמתנ"ס הסכים כי המפעיל ינהל     

 ויפעיל את המזנון;

                    

יכולת לבצע את העבודות נשוא והואיל:  והמפעיל מצהיר כי הנו בעל ידע וניסיון בתפעול וניהול מזנון וכי הוא בעל         

 הסכם זה, בטיב, במומחיות ובאיכות;

  

והואיל: וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כיחסים שבין מזמין למפעיל עצמאי בגין         

 העבודות כמפורט בחוזה זה; 

 

נון, לטובת קהל המבקרים בקאנטרי, לניהול והפעלת מזהלן: בקשה להצעת מחיר לוהמתנ"ס פרסם  והואיל:        

 כמפורט בהסכם זה על נספחיו;ואורחי המתנ"ס,  משתתפים בחוגי הקאנטרי, עובדי המתנ"ס

 המזנון.בהתאם להחלטת ועדת  ,כהצעה הזוכה הוכרזהוהצעת המפעיל  והואיל:       
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  לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא .1

 

  ו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.המבוא להסכם זה והנספחים ל .1.1

, בין אם צורפו להסכם זה ובין אם לאו, לרבות המסמכים, אשר ההסכם והצעת המחירכל מסמכי  .1.2

 הוגשו ע"י המפעיל בהצעתו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובחזקת תנאיו.

 הנספחים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה: .1.3

 הנמכרים במזנון הבסיסיים וצריםמחירון המ נספח א'

נדרש  -, המוצע ע"י המפעיל למכירה במזנוןא', בנוסף על נספח נוספיםסל מוצרים  1' נספח א

 לאישור ע"י הנהלת המתנ"ס

 יצורף ע"י המציע -רישיון עסק מטעם הרשות המקומית להפעלת מזנון  'נספח ב

 יצורף ע"י המציע -רישיון כיבוי אש  נספח ג'

 בהתאם לנוסח בנספח ד' יצורף ע"י המציע -נוסח אישור על עריכת ביטוחים  ד' נספח

 טבלת קנסות נספח ה'

 התחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין ו'נספח 

 תצהיר המציע לעניין ניגוד עניינים והיעדר קירבה משפחתית 'זנספח 

 תחילת וסוף עונה –קריאות מוני חשמל ומים מזנון  'טנספח 

 

 הכותרות בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו של ההסכם. .1.4

 בפרשנות הסכם זה יחולו ההגדרות המפורטות להלן, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת:  .1.5

 

 580049120מרכז קהילתי )מתנ"ס( מעלה אדומים )ע"ר(  - "המתנ"ס"

 

לרבות נציגי המפעיל, עובדיו, שלוחיו,  .                                   .          - "המפעיל"

מורשיו המוסמכים, ולרבות כל מי שפועל בשמו או מטעמו בביצוע 

 השירותים

 27כ בשטח של , מבנה המזנון הממוקם במתחם הבריכה החיצונית - "המזנון"

 . מ"ר

סכם זה כלל הפעולות שעל המפעיל לבצע בהתאם להוראות ה - "הפעלת המזנון "

ובקשר אליו, לרבות הבאת והתקנת ציוד ייעודי, ביצוע התאמות 

 נדרשות, הפעלתו, אחזקתו, מכירת מוצרים במזנון וכיו"ב.

והצעתו של  והסכם זה, לרבות הנספחים לו ולרבות כל מסמכי - "ההסכם"

, על צעת המחירהמפעיל אשר הוגשו בהתאם להוראות מסמכי ה

מכל מין וסוג שהוא שיצורף להסכם כל הצרופות לו וכן כל מסמך 

 בעתיד )בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהסכמת הצדדים(.

   

קהל המבקרים בקאנטרי, משתתפים בחוגים, עובדי  - "המשתמשים"

 .ואורחי המתנ"ס המתנ"ס
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 הצהרות והתחייבויות המפעיל

ות וההיתרים את כל האישורים, הרישיונכי הוא מתחייב לפעול ולקבל  המפעיל מצהיר  .1.6

ולמילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם,  עד ליום פתיחת המזנוןהדרושים על פי כל דין 

 לרבות:

 רישיון עסק להפעלת מזנון עפ"י חוק. .1.6.1

 רישיון כיבוי אש  .1.6.2

  .+ ד' כנספחים ב' + ג'האישורים והתעודות יצורפו להסכם זה הביטוחים, כלל הרישיונות, 

ם זה הרישיונות כאמור יישארו בתוקף ולא יבוטלו, ישונו המפעיל מתחייב כי במשך כל תקופת הסכ .1.7

או יוגבלו וכי יקיים את כל תנאיהם וכן כי ישיג כל רישיון או היתר שיידרש על פי דין בעתיד 

 ובמהלך תקופת ההתקשרות.  

המפעיל ישוב ויציג בכל תחילת שנה קלנדרית את כלל האישורים, ההיתרים והתעודות לקיום  .1.8

 על פי הסכם זה.התחייבויותיו 

על אף האמור בכל מקום אחר, מובהר ומוסכם בין הצדדים, כי עצם הפניה לרשות המרשה לחידוש  .1.9

רישיון, ו/או קבלת הבטחת הרשות המרשה לחידוש הרישיון בתנאים או שלא בתנאים, אינה 

מהווה עמידה בתנאי ההסכם לאחזקת רישיון כאמור. על המפעיל להחזיק כאמור בכל עת 

נות, אישורים והיתרים תקפים כמפורט בהסכם זה. לא החזיק המפעיל רישיון ו/או היתר רישיו

ו/או אישור אשר עליו להחזיק מכוח הסכם זה ו/או מכוח השירותים המבוצעים על פי הסכם 

שלהלן, כן יהא רשאי המתנ"ס לחלט את ערבות הביצוע  לחוזה 18.3סעיף הוראות זה יחולו 

 עד אחר לו יהא זכאי המתנ"ס בשל ההפרה כאמור.וזאת מבלי לגרוע מכל ס

המפעיל מצהיר כי הינו בעל הידע, הכישורים והאמצעים להענקת השירותים כקבוע בהסכם  .1.10

 זה להלן.

המפעיל מתחייב כי המוצרים שיסופקו על ידו, וכלל הציוד אשר ישמש אותו ואת המשתמשים  .1.11

ש להכנת המוצרים יהיו טריים ונקיים, יהיו בטיב ובאיכות מעולים, כי חומרי הגלם בהם ישתמ

וכי יקפיד על כל הוראות הדין באשר להכנת מזון, בישולו, שמירתו בתנאי קירור מבוקרים 

 ונאותים ומכירתו במצב תברואתי תקין. 

המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבקשה וקבלת דגימות מזון לצורך בדיקת מעבדה. היה  .1.12

המפעיל יהא לבצע בדיקה נוספת, באופן מיידי, להוכחת ותוצאות הבדיקה אינן תקינות, על 

תיקון הליקוי ותקינות איכות המזון. עלויות הבדיקות תהא על המפעיל. על המפעיל להציג את 

 תוצאות הבדיקות למתנ"ס. 

ככל שתוצאות הבדיקות יהיו לא תקינות ברמה מובהקת, יחויב המפעיל, בנוסף על עלות  .1.13

.  על רקע זה רשאי המרכז להביא 6שבנספח ה' סעיף ת הקנסות הבדיקה, גם בקנס עפ"י טבל

 לביטול ההתקשרות.

המפעיל מצהיר כי ידוע לו שמועד היעד לפתיחת המזנון והפעלתו המלאה הוא ביום  .1.14

לחוזה, לכל  5.1ולא יאוחר מכך, בהתאם למועדי הפתיחה כפו שמופיע בסעיף  01.05.2023

ה בחשבון ויפעל לקבלת כלל האישורים המפורטים הפחות. המפעיל מצהיר כי הביא נושא ז

לעיל עד למועד זה, כולל אישור סל המוצרים הנוספים, כמופיע בנספח א' להסכם וכן בנספח 

 .1א' 

יום עד לולהתקנת הציוד הנדרש, מבנה המזנון  לוסלאכ והמפעיל מתחייב לעמוד בהתחייבויותי .1.15

 .2023, לעונת  הרחצה ולא יאוחר מכך 01.05.2023
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 רכישת ציוד ועבודות התאמה .2

, והיה והמזנון דורש תיקונים ו/או השקעה, מעבר לנושאים לעיל, הכול יעשה על חשבון המפעיל .2.1

בתום תקופת השימוש, המתנ"ס יהא  ובכתב עם הנהלת הקאנטרי. מראשאישור בובתיאום 

כל רכוש פרטי ) -זולת מיטלטלין ,ללא צורך בשיפוי המפעיל, הבעלים של כל תוספת ו/או שינוי

 מוחשי שהוא נייד(

במתחם הבריכה נקי, תקין ושלם,  אכשהושל ההסכם נמסר מבנה המזנון במועד חתימתו  .2.2

 ,שולחנות עבודה, מזגן, מנדףו כיוריםהכולל  מטבחה .מים, חשמל: החיצוני יחד עם תשתיות

ניתן להתרשם במהלך  ציוד.של הולשלמותו ו אי לתקינותאחרהה יהמפעיל  .מיםדוד מים ח

 . סיור המציעים

 עד למועד הפעלת המזנון, ביוםמבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה,  .2.3

כלל הציוד הנדרש  כי המזנון יכלול את יהא על המפעיל לדאוג )על חשבונו(, 01.05.2023

 :להפעלתו לרבות

 צ'יפסרים ( 3'יפסר יחיד בנוסף ) סה"כ ליטר כפול + צ 20צ'יפסר  .א

 ותאדומנורות  –חימום למזון מכשיר  .ב

 א מים() ל גופי חימום ל בסיסמכשיר לבישול נקניקיות ע .ג

 .מטר( 2מטר לפחות )גובה  1.20 –ת ידלתות זכוכ 2 –תצוגה למשק"ל  מקרר .ד

 ליטר 1400נירוסטה תות דל 2  -/ שניצל  וי לצ'יפסבגיא מקפי .ה

 ליטר 500 / ארטיקים תגלידול אמבטיה יאימקפ 2 .ו

  גובה 200 * רוחב 60מדף תצוגה לחטיפים  .ז

 + מכסה( ם) שחורי ליטר 60פחי אשפה  5 .ח

 ותלפחוגות ( ז 2מכשירי ברד בודדים ) או  4 .ט

 (200*60*120)+  (200*60*180): וף מחסןמיד .י

 לות המזנון.ישעות פע, פעילות לאורך ושמותרקופות  2 .יא

 מכשירי חשמל, כלים למטבח ולהגשה וכיו"ב.   .יב

 

 :מכירת המוצרים .3

ובנוסף,  'בנספח אהמפעיל ימכור אך ורק מוצרים אשר אושרו על ידי הנהלת המתנ"ס )כמפורט  .3.1

ת המוצרים (, הכול בכמות מספקת למשך כל שעות פעילות המזנון. מכירלחוזה 1בנספח א'

במקום, אין למכור מוצרים לפרטים אחרים /  המשתמשיםבמזנון תיעשה אך ורק עבור 

 חיצוניים אלא אם קיבל המפעיל אישור לכך מהמתנ"ס מראש ובכתב.

מחירי המוצרים יוצגו באופן ברור באמצעות מחירון גלוי. המחירון יאושר ע"י הנהלת המתנ"ס.  .3.2

תהה על ₪  350. עלות השלט, בסך של עד  "י המתנ"סעלאחר אישור המחירון, יוזמן שלט 

 המפעיל, מעבר לתשלום השנתי על הפעלת המזנון. 

ולמען הסר ספק,  ,1ונספח א'  חוזהלעיל, ובנספח א' ל 3.2-ו 3.1סעיפים מבלי לגרוע מהאמור ב .3.3

חל איסור מוחלט למכור במזנון מוצרי אלכוהול, סיגריות, כרטיסי מזל וכיו"ב, אלא אם כן 

ניתן למכור בירה לבנה בלבד, בפחית ולא בבקבוק  .1א/א' יםבנספחצוינו ואושרו במפורש 

. למתנ"ס שמורה ומעלה ובהצגת תעודה מזהה 18למי שמלאו לו זכוכית, בהתאם לחוק, וזאת 

הזכות לאסור מכירת פריט כלשהו המופיע ברשימת המוצרים הנמכרים במזנון גם אם אושר 

 בתחילה למכירה.

א קשר לאופיו של המזנון או לאישורי רבנות כאלה ואחרים, ככל ובמידה שיהיו, בכל מצב ולל .3.4

מחויב המפעיל למכור מוצרי מזון כשרים בלבד, תוך הקפדה על הפרדה בין בשר לחלב. נציג 
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המתנ"ס יוכל בכל עת לבדוק כי תנאי זה אכן מתקיים ולבטל את ההסכם במידה וסעיף זה 

 הופר.

כל דין הקשורה במוצרים ובאספקתם, כפי שתותקן מעת לעת, המפעיל ימלא אחר הוראת  .3.5

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת מחירים  –לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( 

; תקנות בריאות הציבור )מזון( )איסור שימוש 1997 -( תשנ"ז 4מרביים למצרכים( )תיקון מס' 

; תקנות רישוי 1986 -ג המצות )איסורי חמץ( תשמ"ו ; חוק ח1993 -בפוסטיום ברומט(, תשנ"ד 

ותקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה  1973 -)תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון(, תשל"ד 

 .1972 -נאותים לעסקים לייצר מזון(, תשל"ב 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב בזאת לדאוג לכך שהמוצרים שימכרו במזנון   .3.6

באיכות מעולה, תוך הקפדה על תאריכי התפוגה המצוינים על אריזתם. מוצרים כאמור הינם 

שעות ממועד הכנתם. ויאוכסנו בתנאי קירור / הקפאה  12-בהכנה עצמית ימכרו לא יותר מ

חימום  אופטימאליים לצורך שמירה על טריותם ואיכותם. כמו כן, מתחייב המפעיל להחליף /

ך ובמסגרת השירות השוטף. למתנ"ס  הזכות לפי שיקול או להשלים את המוצרים, לפי הצור

דעתו, לאסור מכירת מוצר מסוים במזנון והמפעיל מתחייב מיד עם קבלת ההודעה לבצעה 

 בהתאם, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי המתנ"ס או מי מטעמם בעניין זה.

  שירות לקוחות: .3.7

אליו יוכלו הלקוחות לפנות בשעת הצורך. יוצב שלט על המפעיל לספק מספר טלפון זמין ופעיל, 

" האחריות להתנהלות המזנון היא של המפעיל: "ישראל במקום בולט ובו יירשם: 

-088". בכל בעיה או שאלה ניתן לפנות למפעיל במקום או בטלפון: )דוגמה(שראלי"

באחריות והצבתו הינם  , הפקתו. הגדרת מיקום השלט בשעות פעילות המזנון." ")דוגמה(888888

 המתנ"ס. שבוןחל וע

המפעיל יפעל לטיפול בתלונותיהם של המשתמשים. בכל מקרה מתחייב המפעיל כי הוא יישא    .3.8

באחריות הבלעדית בקשר לכל תלונה ו/או תביעה מצד ג' כלשהו בגין הסכם זה, והמפעיל 

 מתחייב לשפות ולפצות את המתנ"ס בגין כל סכום שיחויב לשלם לצד ג' כלשהו בקשר להסכם

זה בצירוף כל ההפסדים ו/או הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו כתוצאה מדרישה ו/או תביעה 

כאמור, לרבות הוצאות משפטיות. בכל פניה של הנהלת הקאנטרי ו/או הנהלת המתנ"ס בדבר 

תלונה שהובאה בפניהם בנוגע להתנהלות המזנון, יטפל המפעיל בזריזות ותוך מתן תשומת לב 

 .מרבית לפתרון הנושא

המפעיל לא יתלה ו/או יעמיד ו/או יציב שלטים ו/או כרזות וכיו"ב על קירות המזנון החיצוניים  .3.9

או הפנימיים ו/או בסביבתו ללא אישור מראש ובכתב מהמתנ"ס. כל שלט שנדרש למפעיל לצורך 

להנהלת הקאנטרי בה יצוינו הנוסח המבוקש ומקום בכתב פעילות של המזנון, יפנה בבקשה 

. ביצוע השלט והצבתו, ייעשו ע"י הנהלת הקאנטרי בלבד. עלויות, ככל שיהיו הצבת השלט

לצורך הפקת השילוט, יהיו על המפעיל. לא יאושר כל שלט שהוכן ונתלה ע"י המפעיל, והוא 

 יוסר מיד. 

ערכים פריטה ב ש' 2,000ם של ק מינימוהחזיל המפעיל לעחובה בכל פתיחת משמרת ,  פריטה: .3.10

 ש' 1,2,5,10,20,50 :של

 

 ניקיון, תברואה והיגיינה .4
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ישית ועל הופעה המפעיל ידאג כי העובדים במזנון מטעמו יקפידו בכל עת על ניקיון והיגיינה א .4.1

חיצונית מסודרת כולל איסוף שיער ארוך. המפעיל ועובדיו ישהו במזנון ובמטבח כשהם לבושים 

 לא יעבוד אדם במזנון / מטבח ללא חולצה לגופו.  .נעלים סגורות בגדים נקיים, חולצה נקייה וכובע.

 מגע ישיר עם מזון יעשה תוך שימוש בכפפות לטקס. כל  .4.2

 ,לכל כיור ויוודא שטיפת ידיים ע"י עובדיו סבון ידיים בסמוךני מתקעל חשבונו,  ,המפעיל יתקין .4.3

 במיוחד לאחר שימוש בשירותים.

מיכל קרטון  מסוג: בכלי הגשה , אלא יקמפלסט פשוטיםבכלים ח"פ ללקוחות  יוגש לאמזון ה .4.4
 , וכדומה.שקית קונוס לצ'יפס /  קרטון לצ'יפס/  חום עגול/ קערה קראפט טייק אווי

 חובה לספק מפיות נייר. בהגשת מזון  .4.5

מפעיל יקפיד כי מכירת המוצרים ו/או הכנתם יבוצעו תוך שמירה על ניקיון והיגיינה  וכן יקפיד על ה .4.6

 מתנ"ס ו/או משרד הבריאות. ת ניקיון ותברואה אחרת בקשר עם המזנון וסביבתו מטעם היכל הנחי

לרבות הרחבה נון, ניקיון שולחנות המז על המפעיל יקפיד על ניקיון כל האתרים במזנון וסביבתו, .4.7

הסמוכה אליו בכל שעות פעילות המזנון ובין היתר פינוי פחיות, כוסות, עטיפות, אריזות וכיו"ב, 

יל, אשפה שמקורה במזנון ו/או בהפעלתו תיאסף על ידי המפע לפחות אחת לכל שעה עגולה.

 באחריותו ועל חשבונו.

, במינימום של שעת על כל ניקויבמידה ולא יעשה כן, וייאלצו עובדי הקאנטרי לנקות, יחויב המפעיל,  .4.8

 לשעה, לפני מע"מ.₪   55, על סך 2023עבודת עובד קבלן הניקיון של המתנ"ס העומדת, נכון לשנת 

יום ויום. שמן לטיגון עמוק יוחלף לפחות  חלה על המפעיל חובה להחליף את מי בישול הנקניקיות בכל .4.9

 שפיכת שמן הטיגון תעשה למיכל ייעודי ולא למערכת הביוב.אחת לשבוע. 

 לא יושארו פחי זבל עם אשפה בסוף היום. ובמהלך היום. כל הפחים יפונו מידי יום .4.10

 

 מועדי הפעלת המזנון  .5

פי הטבלה הרצ"ב. על  ככלל, מתחייב המפעיל על  הפעלת המזנון בימים ובמועדים קבועים, .5.1

בימים בהם פועלת הבריכה החיצונית )בין החודשים מאי לספטמבר(,  שעות פתיחת המזנון לא 

 יהיו נתונות לשיקול דעתו של המפעיל ויבוצעו, ככתבו וכלשונו.

 שעות פתיחה בימי שבת שעות פתיחה בימי שישי שעות פתיחה בימי חול חודש

 10-17 10-17 סגור מאי

 10-18 10-17 12-18 ליוני 1-15

 10-18 10-17 9-19 ליוני 16-30

 9-18 9-17 9-19 יולי + אוגוסט

 10-17 10-17 סגור ספטמבר

 10-17 10-17 סגור בראוקטו

 

ככל שירצה המפעיל לפתוח המזנון בשעות מעבר לנדרש בטבלה זו, בהתאם לשעות פתיחת  •

 הקאנטרי, יקבל את אישור הנהלת הקאנטרי מראש ובכתב.

 

בנוסף, באירועים שיתקיימו בקאנטרי, במידה ואינם בשעות הפתיחה, כאמור בטבלה לעיל,   .5.2

ובמידה ויוחלט כי המפעיל יפתח את המזנון, ייפתח המזנון לא יאוחר משעה לפני כל אירוע ולא 

דקות לאחר תום האירוע. על מועדי האירועים שבהם יחליט המתנ"ס כי  30-ייסגר מוקדם מ
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ימים מראש, לפני  7-המזנון, תדווח הנהלת הקאנטרי למפעיל לא יאוחר מהמפעיל יפתח את 

קיומם. על המפעיל להיערך עם כמות מספקת של עובדים ומוצרים לשירות הבאים לקאנטרי 

באירועים אלה. אין הנהלת הקאנטרי ו/או המתנ"ס מתחייבים לסך מכירות מסוים באירועים 

 אלה. 

מעבר לשעות הפעילות כמצוין  ,פעיל בלעדיות על מכירת מזון: מובהר בזאת כי אין למבלעדיות  .5.3

לעיל. וכן מובהר כי למתנ"ס נתונה הזכות לאפשר הגשת מזון ומשקה באירועים ע"י  5.1בסעיף 

 , כאמור בשעות שמעבר לשעות הפעילות המחייבות.ספקים אחרים ואין למפעיל כל בלעדיות

, ט המזנוןיתפרלפשר מכירת מזון ומשקה שאינו מקביל לאמעת לעת,  קיימת למתנ"ס הזכות, .5.4

 הה כל התנגדותמפעיל המזנון לא תע"י מפעיל חיצוני, ול

 

 

 תחזוקת ואחזקת מבנה המזנון 

 

התחזוקה והתפעול לאורך השנה של המזנון, לרבות הוצאות המים  המפעיל יישא בעלויות .5.5

 והחשמל.

עם כניסת המפעיל להפעלת המזנון בתחילת עונת הרחצה, וכן בתום עונת הרחצה, יבוצעו  .5.6

ציג הקאנטרי. את השעונים יש קריאות מוני החשמל והמים של המזנון, בנוכחות המפעיל ונ

לצלם וכן לרשום את קריאתם. יבוצע חישוב העלויות על פי מחירי המים והחשמל המפורסמים 

 לחוזה. ' "ט" נספח ע"י חברת החשמל ומקורות. ביצוע קריאות המונים, בהתאם ל 

  המפעיל מתחייב להחזיק את המזנון במשך כל תקופת החוזה במצב טוב ותקין ולבצע את כל .5.7

הפעולות אשר תידרשנה לתחזוקתו ולתפעולו התקין, השוטף והנאות ובכלל זה לבצע באופן 

 והדברה.שוטף פעולות אחזקה, תחזוקה 

המפעיל מתחייב לתקן פגמים ו/או קלקולים אשר יתהוו במשך התקופות הקצובות ובהתאמה 

זמן סביר מיום  בתקופת האופציה במקרה וזו תמומש, אשר החובה לתקנם תהא עליו וזאת תוך

דרישת המתנ"ס. שאם לא כן יהא רשאי המתנ"ס לבצע את התיקון בעצמו ולחייב את המפעיל 

 בהוצאות  התיקון.

המפעיל מתחייב למלא בדייקנות ובשלמות אחר הוראות כל דין ו/או תחיקת בטיחות ו/או  .5.8

ת משרד הוראות והנחיות של כל רשות מוסמכת שהיא בהתייחס למזנון ולשימוש בו, לרבו

הבריאות, משטרה, מכבי אש, המנהל האזרחי, מנהלת המתנ"ס , מנהל הבריכה , וכל גוף 

 ממשלתי מוסמך אחר.

המפעיל יהיה רשאי להכניס למבנה חפצים הדרושים באופן ישיר לתפעול המזנון בלבד, כשהם  .5.9

נהלת תקינים ובטיחותיים לשימוש, בכפוף לכך שאין כל מניעה חוקית לכך ובכפוף לאישור ה

לא יוכנס לתחום המזנון ו/או המטבח ציוד שלא נועד לתפעולו הישיר של המקום  המתנ"ס.

 כמזנון בלבד.

וקוד מערכת האזעקה, במידה ותותקן, של המזנון המזנון מפתחות  עותק שלהמפעיל יפקיד  .5.10

. למען הסר ספק, מובהר במפורש כי המתנ"ס למקרה חירוםבידי מי שיורה על כך המתנ"ס, 

 מספק שירותי אבטחה / שמירה למזנון. אינו

טעינה ופריקה של ציוד וסחורה על ידי המפעיל או עבורו למזנון או מחוצה לו, יעשו בתיאום  .5.11

בשעות  ל הקאנטרי,, דרך כניסת הספקים האחורית שמוקדם עם מנהל הקאנטרי. כל זאת

 הפתיחה של מתחם הקאנטרי ובנוכחות מי מעובדי הקאנטרי.
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 סיום הסכם ופינוי המזנון .6

  

סיבה שהיא, יפנה המפעיל באופן מידי את המזנון מכל אדם וחפץ עם סיומו של הסכם זה מכל  .6.1

 קאנטרי.ת הלו"ז לפינוי יתואם עם הנהל .וישיבו למתנ"ס כשהוא במצב טוב ותקין

במידה והמפעיל לא יפנה את המזנון עם סיומו של ההסכם ו/או בתום התקופה הקצובה ו/או  .6.2

בתום תקופת האופציה במקרה וזו תמומש, ו/או בעקבות הודעה על סיום ההסכם כאמור 

הלן, בהתאם ללוח הזמנים שניתן בידיו לפינוי המזנון, כאמור להלן, יהיה עליו ל 18בסעיף 

בנספח ש"ח לכל יום פיגור בפינוי המזנון והחזרתו למתנ"ס כמצוין  1,000לשלם למתנ"ס סך של 

. וזאת מבלי לפגוע בזכויות המתנ"ס לכל סעד משפטי אחר ו/או 8סעיף טבלת הקנסות  – ה'

 ותר.לתביעת נזיקין גבוהה י

 

 

 מניעת מטרדים .7

 

המפעיל יפעיל את המזנון ויקיים אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, תוך שיתוף פעולה  .7.1

ותיאום מלא עם הנהלת המתנ"ס, תוך התחשבות מרבית בצורכי התנהלות המתנ"ס והקאנטרי 

או  באופן שוטף, ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות, רעשים והפרעות מכל סוג שהוא למתנ"ס

 לקאנטרי )רעשים, ריחות וכיו"ב(.

המפעיל ו/או מי מטעמו מתחייב לנהוג באדיבות תוך שמירה על הסדר והניקיון ולהימנע מביצוע  .7.2

כל פעולה או מחדל שיש בהם או עלולים לגרום נזק, רעש או מטרד או מכשול או הפרעה 

 למשתמשים.

והמזנון. ידביר באופן קבוע ויפעל המפעיל ידאג לניקיון מתחם המזנון ולהדברת פנים המטבח  .7.3

למניעת הטרדה ע"י זבובים, יתושים וחרקים אחרים ו/או עכברים וכדומה, הנובעים מהאזורים 

 שבתפעולו. 

כן מתחייב המפעיל לא להרשות לעובדיו ו/או מי מטעמו להיכנס ולשהות בשטחי הקאנטרי  .7.4

וניין לשהות במתחם הקאנטרי מעבר למינימום הנדרש לצורך קיום תנאי הסכם זה. )עובד המע

 כשאר המשתמשים, מוזמן לרכוש כרטיס כניסה לקאנטרי עבור שרותי הנופש(

 

 עובדי המפעיל .8

 

המפעיל מתחייב לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה, באמצעות עובדים מתאימים,  .8.1

ועל  מקצועיים, מיומנים ומנוסים, לשביעות רצון המתנ"ס, ולשם כך, מתחייב להעסיק בעצמו

חשבונו את כל כוח האדם המתאים והדרוש לשם מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם. עובדי 

 המזנון ינהגו בכבוד ובאופן שרותי כלפי לקוחות הקאנטרי ועובדי המתנ"ס.

 המפעיל מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העסקה וכל דין החל על העסקת עובדים. .8.2

לעיל, מתחייב המפעיל לשלם עבור כל המועסקים על ידו בביצוע  12מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

חוזה זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או פי הוראות ההסכמים 

הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות או כל הסכם 

פי שהסכמים אלה יתנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים או כ

פי הסכמים אלה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלומי מס הכנסה, מע"מ, בטל"א, 
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תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות 

ים סוציאליים וכיוצ"ב וכן מתחייב הוא לקיים עובדים, תשלומי פנסיה, פיצויי פיטורין, תשלומ

את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו עקב העסקתם ו/או סיום העסקתם. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב המעסיק לשלם למועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, 

 סוציאליות.  שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק כולל הפרשה לזכויות

החוק למניעת העסקה של , לפי מאת משטרת ישראלהמפעיל ידאג שכל עובדיו ימסרו אישורים  .8.3

רשימת שמות העובדים  . 2001-עברייני מין, במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

. בעת הכנסת עובד עוד לפני תחילת ביצוע החוזה בפועלוהאישורים כאמור יימסרו למתנ"ס, 

מחובת המפעיל לספק אישור כנ"ל מהמשטרה לכל עובד ועובד, לפני תחילת עבודתם. חדש, 

הרשימה תכלול את שמם המלא, מס' טלפון וצילום ת"ז. במידה ובין העובדים נמצאים בני 

 יירשמו גם הם ברשימה זו ויספקו האישור הנדרש לעיל.  –משפחה של המפעיל 

הוא בן משפחתו, במסגרת ביצוע עבודה במזנון המפעיל מתחייב כי לא יעסיק עובד, גם אם  .8.4

   אין מניעה להעסקתו לפי החוק.בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי 

המפעיל מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד מטעמו, ו/או עובד של מפעיל משנה וכל אדם אחר  .8.5

מיד הנמצא בשירותו והמועסק על ידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, 

לכשיידרש לעשות כן ע"י המתנ"ס ו/או הנהלת הקאנטרי, להרחיקו מתחום  הקאנטרי, ולמצוא 

 לו מחליף לאלתר. 

עובדי המפעיל יוכלו להיכנס למתחם הקאנטרי לצורך עבודתם בלבד. לא יותר שימוש במתקני  .8.6

חומי הקאנטרי לעובדים בשעות עבודתם וללא תשלום. חל איסור על עובדי המפעיל להיכנס לת

, ובהתאם לתנאי הכניסה הנהוגים הקאנטרי בזמנים שאינם לצורך עבודתם, למעט בתשלום

. מובהר בזאת כי היה ורצה עובד להשתמש במתקני הקאנטרי, לאחר או בקאנטרי באותה עת

 לפני שעות עבודתו, ישלם עבור השימוש ככל משתמש אחר.

, בהתאם לרשום לעיל עבודה במזנוןלצורך למפעיל קיימת האפשרות להכניס את בני משפחתו 

מגיעים לנפוש במתחם הקאנטרי, יוכלו ה מדרגה ראשונה. במידת האפשר, בני משפחה 8.4בסעיף 

מעלות הכניסה בהתאם לגילם, וזאת באישור מנהל הקאנטרי. יובהר כי  25%להיכנס בהנחה של 

לא. עם כניסת החוזה בכל מקרה, בני משפחה מקרבה רחוקה לא יזכו בהנחה וייכנסו בתשלום מ

לתוקף, על המפעיל לספק צילומי ת"ז של בני משפחה מקרבה ראשונה, לצורך קבלת אישורי כניסה 

 והנחה, כאמור לעיל.

 

 מעמד המפעיל .9

 

מובהר למען הסר ספק, כי מעמדו של המפעיל לגבי המזנון, המקרקעין עליהם הוא נמצא וכל  .9.1

 ת בלבד.המחובר אליהם חיבור של קבע יהיה של בר רשו

המתנ"ס מאפשר למפעיל את הכניסה למקרקעין ולמזנון אך ורק על מנת לאפשר לו את קיומו  .9.2

 של הסכם זה ואין בה משום מתן חזקה או כל זכות אחרת למפעיל במזנון או במקרקעין כאמור.

המפעיל  מבין ויודע כי המתנ"ס הוא בר רשות בשטח הבריכה, וכי חוזה התקשרות זה טעון  .9.3

אש ובכתב של עיריית מעלה אדומים. בכל מקרה בו תחליט העירייה או כל גורם הסכמה מר

אחר מטעמה להפסיק את חוזה ההפעלה בין המתנ"ס לעירייה, יופסק באופן מיידי חוזה זה בין 

המפעיל למתנ"ס וזאת מבלי שהמתנ"ס יחויב לשלם סכום כלשהוא למפעיל בגין הפסקת 

 ההתקשרות.
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 פיקוח על ביצוע ההסכם .10

 

 "( .המפקח" המתנ"ס ימנה מנהל או עובד המתנ"ס אשר יפקח על ביצועו של הסכם זה )להלן: .10.1

המפקח יהיה רשאי לבדוק מטעם המתנ"ס בכל זמן שהוא את אופן אספקת / הכנת / מכירת  .10.2

המוצרים, וכן לבדוק את שמירת ההיגיינה וכללי התברואה הנאותים, וכן קבלת דגימות מזון 

 היבט הנוגע לקיום התחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה. לבדיקות מעבדה וכל 

המפעיל מתחייב למלא במלואה אחר כל הוראה בכתב או בעל פה שתינתן לו על ידי המפקח  .10.3

 בקשר לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם. 

כל סמכות שהוענקה למפקח לפי הסכם זה תהיה תקפה ושרירה גם לגבי כל נציג אחר מן  .10.4

 המתנ"ס. 

  בטיחות: .10.5

 .יחות ע"י מנהל הקאנטרי, טרם הפעלת המזנוןבים לעבור תדריך בטהמפעיל ועובדיו מחוי .1

ק"ג, תקינים בסמוך לאזורי  3, במשקל לפחות מטפי כיבוי אש 2להחזיק  במחויהמפעיל  .2

הבישול במטבח ובמזנון. מטפי הכיבוי יסופקו ע"י הנהלת הקאנטרי. הכשירות של המטפים 

 תיבדק אחת לחודשיים ע"י הנהלת הקאנטרי.

המפעיל יחזיר המפעיל יחתום על מסמך אישור לקבלת מטפי הכיבוי. בתום תקופת החוזה,  .3

את המטפים, כשהם במצב תקין. מטף שלא יוחזר / יוחזר במצב לא שמיש ) למעט בשל חסר 

ק"ג באופן  3ש"ח. עומדת למפעיל אפשרות להביא מטפי כיבוי  600בגז(, המפעיל יחויב בסך 

 עצמאי. בכל מקרה, כשירות המטפים תיבדק אחת לחודשיים, ע"י נציג המתנ"ס.

 

 התמורה .11

 ₪                        ישלם המפעיל למתנ"ס סכום כולל של ההקצובההסכם ת תקופעבור כל  11.1

                  .                         .   :וםמי בהתאם להצעת המחיר . זאת כולל מע"מ ( ).                      .                 במילים:)

 המפעיל  מתחייב לשלם את התמורה בארבע פעימות לפי לוח התשלומים להלן: 11.2

 01.05.23עד ליום  -מסך ההצעה שניתנה ע"י המציע   20%. א

 01.07.23עד ליום  -מסך ההצעה שניתנה ע"י המציע  30%ב. 

 01.08.23עד ליום  -מסך ההצעה שניתנה ע"י המציע  30%ג. 

 01.09.23עד ליום  -מסך ההצעה שניתנה ע"י המציע  20%ד. 

צעת ההמחאות יצורפו בהגשת המה להלן. על פי הרשי התמורה תשולם בארבע המחאות דחויות

  , כשהן מלאות כרשום לעיל, וחתומות.המחיר

 

ימים בתשלום סכום מן  5 –מוסכם בין הצדדים כי כל איחור, מכל סיבה שהיא, מעבר ל  11.3

יהווה הפרה יסודית של  11.2בסעיף הסכומים הנקובים בהסכם זה ובמיוחד הסכומים הנקובים 

בטל הסכם זה ולדרוש את פינוי המפעיל מהמזנון לאלתר וזאת מבלי ההסכם ויזכה את המתנ"ס ל

 לפגוע בזכויות המתנ"ס  לכל סעד אחר ו/או נוסף.

מבלי לפגוע באמור בהסכם זה, הרי שכל איחור בתשלום סכום מן הסכומים הנקובים  11.4

וכן לחוזה  ,1בנספח ה' סעיף בהסכם זה יחייב את המפעיל בתשלום עפ"י טבלת הקנסות המופיעה 

 על כל סכום שלא שולם במועדו לכל חודש או לחלק יחסי מהחודש. 5%הוספת ריבית חודשית של 

של ( " זד" ) Z דו"חותסיכום  ,חודשאחת ל ,להעביר לעיון המזמין מתחייב המפעיל 11.5

 ., באשר לפעילות המזנון רו"ח, מאושר ע"י המזנוןקופות 
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 היעדר יחסי עובד ומעביד והעסקת עובדים מיומנים 12

 

מודגש בזה, כי המפעיל הינו במעמד של מפעיל עצמאי וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד  12.1

 צבים במבנים נשוא הסכם זה ו/או מי מטעמו. בין המתנ"ס לבין המפעיל ו/או מי מעובדיו המו

. מוסכם בזה במפורש, כי 1974 -חוזה זה יהיה חוזה קבלנות כמשמעותו בחוזה קבלנות, תשל"ד  12.2

 השירותים, שהמפעיל מספק למתנ"ס במסגרת הסכם זה יינתנו במסגרות ארגוניות של המפעיל בלבד. 

, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה לרבות איתור עובדים -לעניין זה "מסגרת ארגונית" 

מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם על פי החוק וכל תשלום סוציאלי או אחר נלווה אגב העסקתם, 

  פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת המפעיל.

המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות כל דין באשר להעסקת עובדיו, לרבות תשלום  12.3

אמצעות תלוש משכורת, כנדרש בחוק, תשלומים סוציאליים, והבטחת כל הזכויות העומדות שכרם, ב

לעובדיו על פי כל דין. פיטורי עובד יבוצעו על פי החוק ובהתאם לכללי השימוע. המפעיל מתחייב כי 

ישולם לעובדיו, לכל הפחות, שכר המינימום כפי שיקבע מעת לעת בחוק, וכי, לדרישת המתנ"ס, 

אישור רו"ח על כך. המפעיל מצהיר כי כל זכות אשר תעמוד למי מעובדי המפעיל על פי כל דין ימציא 

 או הסכם תחול כלפי המפעיל בלבד.

המפעיל מתחייב לשפות את המתנ"ס בגין כל סכום אשר יחויב המתנ"ס לשלם על פי פסק  12.4

 -יעה בעניין יחסי עובדדין או הסכם פשרה בגין תביעה של מי מעובדי המפעיל לרבות פסק דין או קב

 30מעביד בין מי ממועסקי המפעיל ובינו, כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, וזאת בתוך 

 ימים מדרישת המתנ"ס.

המפעיל מתחייב להעסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים וכשירים, במספר הדרוש  12.5

, ימציא המפעיל את רשימת 8.3בסעיף לביצוע השירותים כנדרש בהסכם. לדרישת המתנ"ס, כאמור 

פרטי עובדיו. המפעיל ירחיק ממתן שירותים כל עובד אשר המתנ"ס דרש להרחיקו, מבלי שיהא בכך 

כדי להטיל חבות כל שהיא על המתנ"ס או ליצור יחסי עובד ומעביד בין העובד/י המפעיל לבין 

 המתנ"ס. 

למען הסר ספק מובהר כי בשום נסיבות לא ייווצרו יחסי עובד מעביד בין המתנ"ס לבין עובדי  12.6

המפעיל  המועסקים לצורך קיום הפעילות. כן מובהר כי לא ייוצרו יחסי קבלנות ו/או יחסי שליחות 

 בין המתנ"ס לבין הקבלנים ו/או המפעילים בשירות המפעיל ו/או מי מטעמו בקשר לפעילות. 

יל מצהיר בזה, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין המפע 12.7

  מעביד.  -המתנ"ס לא יתקיימו כל יחסי עובד 

  תשלומים בגין המועסקים:  12.8

המפעיל מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה את כל התשלומים,  (1)

יו על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין שחובת תשלומם מוטלת על

לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי, שהוא בר תוקף בענף 

המתאים, ו/או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות 

מור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, תשלומים על פי ומבלי לפגוע בכלליות הא

חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי 

פנסיה, תנאים סוציאליים ולפעול בהתאם לחוק להגברת האכיפה בדיני העבודה וכיו"ב וכן מתחייב 

 האמורות, המתייחסות למועסקים על ידו.  הוא לקיים את כל ההוראות
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב המפעיל לשלם למועסקים על ידו במסגרת הסכם זה שכר  (2)

שלא יפחת מהמינימום הקבוע בחוק כולל הפרשה לזכויות הסוציאליות, ולרבות עדכוניהם של 

בודה" על ידי שר התמ"ת מתחייב שיעורים אלה עפ"י כל דין מעת לעת, ועם קביעת ערך "שעת הע

אשר תקבע על ידי שר הכלכלה, ואשר תשקף את מלוא  "ערך שעת העבודה"הוא לשלם לעובדיו את 

  וצווי ההרחבה, כפי שיתעדכנו מעת לעת. חוקעלות השכר המתחייבת מכוח ה

כל מקרה שהמתנ"ס ייתבע על ידי גורם כלשהו בגין אחריות מעביד לעובדיו הנובעת מהסכם זה ב  

ו/או בגין יחסי קבלנות ו/או יחסי שליחות, המפעיל יפצה וישפה את המתנ"ס מיד עם דרישה בגין 

 כל סכום אותו המתנ"ס יידרש לשלם. 

ים ו/או מפעילים כדי לגרוע מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי אין בהעסקת עובדים ו/או קבלנ 12.9

מאחריותו של המפעיל, עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין והמפעיל יהיה אחראי לכך שגם העובדים 

 כאמור יקיימו אחר כל הוראות הסכם זה במלואן. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל התקשרות של המפעיל עם עובד/ים תבטיח שאלה יסכימו  12.10

כם זה במלואן ובמועדן והכל מבלי לגרוע מאחריותו המלאה של המפעיל ויקיימו אחר כל הוראות הס

 לקיום הוראות ההסכם כאמור לעיל. 

המפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי עובדיו, שלוחיו והבאים מטעמו לכל תביעה מסוג כלשהו בכל  12.11

הנוגע ו/או הקשור במתן השירותים  ו/או העסקתם ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם 

ומוצהר בזאת מפורשות, כי המפעיל לבדו יישא כלפי עובדיו, שלוחיו וכל הבאים מטעמו בכל אחריות 

ו/או חובה ו/או חבות על פי כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או חוזה עבודה מכל סוג, 

לרבות לעניין כל אלה: תשלום שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום בהתאם לחוק שכר 

, תוספת יוקר,  דמי חופשה, פדיון חופשה, תשלום עבור ימי חג, דמי 1987 -ימום, התשמ"ז המינ

הבראה, גמול עבור עבודה בשעות נוספות או בשבתות וחגים, דמי נסיעה, הודעה מוקדמת או פדיונה 

והחזר הוצאות, תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוחים אחרים ונוספים, תשלומים והפרשים לקרן 

ו לתגמולים או לדמי מחלה או לתגמולי מילואים או לפיצויי פיטורין ו/או לניכוי מס וכל פנסיה א

תשלום ו/או חיוב ו/או חובה ו/או התחייבות על פי דין או חוזה אשר חלים או יחולו על מעביד בגין 

 עובדיו.

בלי לגרוע המפעיל מתחייב לקיים בזאת, לגבי עובדיו, כל חבות או דרישה על פי דין לרבות, אך מ 12.12

, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, 1959-מכלליות האמור לעיל, לפי חוק שירות התעסוקה תשי"ט

, חוק חופשה 1976-, חוק דמי מחלה תשל"ו1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א1988 -התשמ"ח 

הגנת  חוק 1954 -, חוק עבודת נשים, התשי"ד 1953-, חוק עבודת הנוער תשי"ג1961-שנתית תשכ"א

, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, 1963-, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג1958 -השכר תשי"ח

, חוק הגברת האכיפה וצווי הרחבה שחלים על הענף. המפעיל יהיה אחראי לקבלת 2001 –התשס"א 

את  כל היתר על פי כל דין אשר יהיה דרוש לו, על מנת לקיים את הוראות סעיף זה ו/או להעסיק

 עובדיו באופן התואם את דרישות חוזה זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומבלי למעט מיתר הוראות חוזה זה, המפעיל מתחייב לשלם  12.13

את שכרם של העובדים המועסקים על ידו במועד וכן לדאוג לכל התנאים הסוציאליים שלהם 

שא יתחייבים במועד. המפעיל יולהעביר למוסדות השונים את כל סכומי הניכויים וההפרשות המ

באופן בלעדי בתוצאות הנובעות מאי ביצוע התשלומים ו/או הניכויים במועד ולרבות תשלומי הפרשי 

 ריבית והצמדה, פיצוי הלנה והקנסות בהם תחויב  עקב הפרת חובותיו, כאמור לעיל.

http://www.koloved.net/Document.aspx?lawId=6292
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יותר מהוראות  מוסכם בזאת, כי אם המפעיל יפר את אחת או יותר מהוראות הדין ו/או אחת או 12.14

חוזה זה בכל הנוגע לעובדים המועסקים על ידו, וכפועל יוצא מכך ייתבע , חלילה, המתנ"ס על ידי 

אחד מעובדי המפעיל, כי אז מתחייב המפעיל לשפות ולפצות את המזמין בקשר לתביעה שתוגש 

 כאמור על ידי העובד כנגד המתנ"ס, וזאת מיד עם דרישתו הראשונה.

תחייב לשפות את המתנ"ס, עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק שייגרם למזמין בנוסף המפעיל מ

כתוצאה מכל תביעה ו/או קביעה בדבר קיומם של יחסי עובד ומעביד בין מי מעובדי המפעיל למזמין 

 בכל מקרה לרבות גם אם המפעיל לא הפר את הוראות החוק והדין.

וא לא יקיים אחת או יותר מהוראות החוזה כמו כן ידוע למפעיל והוא חוזר ומצהיר, כי אם ה 12.15

 בקשר לעובדיו ואם לא יפעל על פי דין בכל הקשור לאמור לעיל, יראו בכך הפרה יסודית של חוזה זה.

 

 אחריות וביטוח 13

 

המפעיל יהיה אחראי לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף,  13.1

ם לצד שלישי כלשהו ו/או למתנ"ס ו/או למשתמשים ו/או לעובדי המפעיל לגוף, רכוש או אחר, שייגר

ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהמפעיל אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, 

כתוצאה מהפרת התחייבויות המפעיל כלפי המתנ"ס כלפי צד שלישי ו/או ממעשה או מחדל של 

לה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון המפעיל, עובדיו, שלוחיו, א

 למרותם ו/או המצויים במפעל ובסביבתו.

המפעיל משחרר בזאת את המתנ"ס ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או המשתמשים, מכל אחריות  13.2

ישיר או עקיף,  או חובה שהיא בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא,

לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או למתנ"ס ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או 

לעובדי המפעיל ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהמפעיל אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא 

בין אם נגרמו באקראי, בשמו או מטעמו, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, 

בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות של המפעיל, בין אם היו תוצאה של פעולה או מחדל ובין 

אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי 

חייבם בפיצויים לעשות את המתנ"ס או כל אדם או גוף הפועלים בשמו או מטעמו אחראים, או כדי ל

 או אחרת, בגין כל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל. 

המפעיל יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את המתנ"ס, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק שייגרם  13.3

 כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליהם לשלם )יחד או לחוד( בשל כל

דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד המתנ"ס פסק דין שייפסק כנגדם, לרבות הוצאות, קנס או תשלום 

חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליו, והמפעיל מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום המתנ"ס 

או למתנ"ס, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו למתנ"ס, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. 

 יידע את המפעיל על כל דרישה ו/או תביעה כנ"ל ויאפשר לו להתגונן מפניה.  המתנ"ס

 המפעיל ינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש, במהלך מתן השירותים. 13.4

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על  13.5

להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד  כנספח ד'ות בנספח הביטוח המצורף המפעיל הן אלו המפורט

 .הימנו
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 הפסקת מתן השירותים 14

 

המפעיל מתחייב לכך שהמזנון יפעל ברציפות עפ"י טבלת לוח הזמנים לפתיחת המזנון  14.1

להלן ותפעולו לא ייפגע בין בשל מחסור בעובדים ובין מכל סיבה אחרת.  להסכם 5בסעיף כמופיע 

בזה, כי המפעיל לא יהיה רשאי להשבית ו/או להפסיק את פעילות המזנון, מכל סיבה שהיא,  מוסכם

ובכלל זה בשל סכסוך שבין המתנ"ס ובין המפעיל ו/או סכסוך שבין המפעיל לעובדיו או בין המפעיל 

נספח "ה" למתנ"ס. כל השבתת פעילות של המזנון, בהתאם להוראות סעיף זה, תגרור קנס כספי לפי 

 (.3,4הסכם )סעיפים ל

השבית ו/או הפסיק המפעיל את פעילות המזנון )באופן מלא או חלקי(, מכל סיבה שהיא,  14.2

יהא רשאי המתנ"ס לחלט את ערבות הביצוע וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המתנ"ס לתבוע כל פיצוי 

 בגין כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו עקב הפרה זו של ההסכם.

 

 ערבות לקיום ההסכם 15

כל אחת, על שם  ש' 4,000בסך  אישיות המחאות 4ל המפעיל להמציא למזמין ערבות, באמצעות ע

 ., לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות המצורףללא ציון תאריך, מעלה אדומים מתנ"ס

המחאות הערבות יצורפו למסמכי הצעת המפעיל. ללא צירוף  4 ₪. 16,000בגובה סה"כ הערבות 

 ות, לא תתקבל הצעת המזמין, וההצעה תיפסל.המחאות הערב

בין היתר במקרה של הפרת ההסכם על ידי  , או חלקה,המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות 

  המפעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המזמין.

ולעניין זה, מוסכם בזה, כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית מהווה  15.1

יר לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם למזמין כתוצאה פיצוי מוסכם מראש, שנקבע ביחס סב

 מסתברת של ההפרה.

כי ניזוק  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין להוכיח,  15.2

   בסכום הגבוה מסכום הערבות. 

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ההסכם. מבלי  15.3

 ות באופן הבא, ולהבטחת ולכיסוי של:לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערב

כל נזק או הפסד מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף, העלול להיגרם למתנ"ס או למי מטעמו  15.3.1

 עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה. 

 כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למפעיל שהמתנ"ס עלול להוציא או 15.3.2

 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה.

 להסכם, ככל שיהיו. נספח "ה"לתשלום קנסות, כמופרט ב 15.3.3

בכל מקרה כאמור, יהיה המתנ"ס רשאי לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת  15.3.4

 או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. 

 7 -כולה או מקצתה, יהיה המפעיל חייב להשלים באופן מיידי ולא יאוחר מ נגבתה הערבות 15.3.5

הנדרש ימים ממועד דרישת המימוש את סך הערבות כך שזו תהא, בכל עת, במלוא הסכום 

 לעיל.  15בסעיף 
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 תקופת ההסכם 16

אשר יחלו להימנות ממועד תחילת ביצוע  , חודשים 12 - תקופת ההסכם תהא ל 16.1

 .25.04.23י המתנ"ס, ותסתיים בכל מקרה ביום ההסכם, החתום על יד

 

 הסבת ההסכם 17

 

מוסכם בין הצדדים, כי אין המפעיל רשאי להעביר, להסב או להמחות את זכויותיו ו/או  17.1

פי הסכם זה, כולן או חלקן ו/או להעסיק מפעיל משנה לביצוע איזו -התחייבויותיו על

ראש ובכתב. נתן המתנ"ס את מהתחייבויותיו, אלא אם קיבל לכך את הסכמת המתנ"ס מ

הסכמתו כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את המפעיל מאחריותו והתחייבויותיו לפי 

 דין.  ההסכם ולפי כל

המתנ"ס רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, ובלבד  17.2

 שזכויותיו של המפעיל לפי הסכם זה לא תיפגענה. 

 

 ו/או הפרת ההסכם ביטול 18

 

מוקדם להסכם, המתנ"ס רשאי להביא הסכם זה לידי סיום,  16בסעיף על אף האמור  18.1

 יום.  15א צורך במתן נימוק ובהתראה של על פי שיקול דעתו הבלעדי וללממועד הסיום הקבוע, 

, 18.3, 17.1, 13, 12.15, 12.3, 11.3, 1.9: סעיפיםמבלי לגרוע מהאמור דלעיל, הוראות  18.2

זה הינן הוראות יסודיות והפרתן או הפרת אחת מהן תהווה הפרה יסודית של  להסכם 18.4

ההסכם. במקרה של הפרה יסודית יהיה המתנ"ס זכאי לכל סעד ותרופה משפטיים העומדים לו 

לבטל את ההסכם,  על פי הסכם זה ועל פי כל דין. מבלי לגרוע מהזכויות לעיל יהיה המתנ"ס רשאי

 ין הפרתו, ולהעביר ביצועו לגורם אחר. לתבוע פיצויים בג

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הרי שהאירועים הבאים ייחשבו כהפרה  18.3

יסודית של הסכם זה ויזכו את המתנ"ס בכל הזכויות המוקנות לו על פי ההסכם ועל פי כל דין 

 במקרה של הפרה יסודית:

או על ידי לשכת הוצאה לפועל לגבי נכסי הטלת עיקול זמני או קבוע על ידי בית משפט  18.3.1

המפעיל או זכויותיו, כולם או חלקם, ובמידה והמתנ"ס מצא כי העיקולים כאמור פוגעים 

 30ביכולת המפעיל לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה, והעיקולים לא הוסרו בתוך 

 יום ממועד ביצועם. 

הוגשה נגדו בקשה לפירוק אשר לא נתקבלה החלטה של המפעיל בדבר פירוק מרצון, או  18.3.2

יום, או ניתן צו פירוק כנגד המפעיל או אם ניתן צו הקפאת הליכים כנגד  30בוטלה תוך 

 אם הוכרז המפעיל כפושט רגל.  -המפעיל, או במקרה שהמפעיל אינו תאגיד 

כשהוכח להנחת דעתו של המתנ"ס כי המפעיל מסתלק מביצוע ההסכם או מפסיק ביצועו  18.3.3

 ר הוא מתרשל בביצוע מתן השירותים. ו/או כאש

כשהמפעיל מסר את ההסכם כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק מפעיל משנה בביצוע ההסכם  18.3.4

 ללא הסכמת המתנ"ס מראש ובכתב. 

כשהמפעיל לא חידש רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש ממנו על פי הסכם זה ועל פי כל  18.3.5

ת רישיון ו/או כל אישור אחר שאינו רישיון כנדרש דין )רישיון מותנה, אישור על בקשה לקבל

 בהסכם זה אינו מהווה חידוש(.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מקרה של מכירת מוצרים שלא אושרו  18.4
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למכירה כמפורט בהסכם זה או במקרה של מכירת משקה אלכוהולי לנער או בגיר ללא הצגת 

ה יסודית של ההסכם, וע"כ יבוצע חיוב קנס תעודה מזהה וללא עמידה בתנאי החוק, יהווה הפר

לחוזה, ו/או  חילוט ערבות הביצוע וכן השלמות פיצויים  נספח "ה"בהתאם לטבלת הקנסות 

 למתנ"ס בגין כל הוצאותיה בקשר עם ביטול ההסכם. 

 

 כללי  19

 

הימנעות המתנ"ס מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לו על פי ההסכם במקרה  19.1

אין בה ולא תפורש כוויתור על  -ת מתנאי הסכם זה במקרה מסוים מסוים או הסכמה לסטו

 זכות מזכויותיו, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

כל שינוי או תיקון להסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן ייעשה במסמך בכתב ל 19.2

 חתום על ידי שני הצדדים. 

וזאת גם אם לפי כללי ברירת הדין  על חוזה זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד 19.3

יתעורר צורך להחיל דין זר  כלשהוא לרבות הדין ו/או תחיקת הביטחון החלים ביו"ש. עם זאת 

מובהר ומוסכם בזאת כי אין בכל דבר האמור בסעיף זה כדי לפטור את הקבלן מהחובות 

 . המוטלות עליו ו/או שיוטלו עליו על פי הדין ותחיקת הביטחון באזור יו"ש

כתובות הצדדים יהיו כאמור בכותרת ההסכם וכל הודעה תחשב כנמסרה בתוך  19.4

ימים ממועד משלוחה בדואר רשום, או במועד משלוחה במייל בכפוף להודעה טלפונית על  3

 שליחתה, או במועד מסירתה במסירה אישית.  

המוסמכים בירושלים  סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל דבר ועניין הנובע מחוזה זה תהיה לבתי המשפט 20
 בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל דבר ועניין הנובע מחוזה זה, תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים  21
 בלבד.

 

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

__________________      _______________ 

 המפעיל         המתנ"ס 
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 2302/20 הסכם/  'נספח א                                                                   בפיקוח             בסיסיים נספח מוצרים

 מחירי מקסימום. –רשימת פריטים נדרשים למכירה במקום מתן השירותים 

 בכלים חד פעמיים ללא הגשה, אך ניתן לשבת במקום. T.Aהמחירים מתייחסים למוצר  .1

 מוצרים נוספים במחירים תחת פיקוח. 10פת עד ניתנת למרכז הקהילתי הזכות להוס .2

 יש לקבל אישור המתנ"ס למכירתם ולמחיריהם,  –פריטים שהמציע מעוניין למכור שלא מופיעים ברשימה זו  .3

 בנספח א' לחוזה.כנדרש 

 
 

 
 תיאור

 תקרה  מחיר
ליחידה  כולל 

 מע"מ

 הצעת מחיר המציע
 כולל מע"מ 

  8 חלב75%+ מים  25%מ"ל(  200קפה הפוך רגיל )  .1

  12 חלב75%מים +  25%מ"ל(  375קפה הפוך גדול )  .2

  6 חלב 30%מים +  70%מ"ל(  200נס קפה רגיל )  .3

  9 חלב 30%מים +  70%מ"ל(  375נס קפה גדול  )  .4

  8 מ"ל( 200שוקו חם רגיל )  .5

  10 מ"ל( 375שוקו חם גדול )  .6

  5 מ"ל( 50אספרסו רגיל )  .7

  8 מ"ל( 100אספרסו כפול )  .8

  5 מ"ל( 200כוס תה )  .9

  6/  4 מ"ל( 375) מ"ל(  / גדול 200) ברד קטן  .10

  3 טרופית  .11

  5 מ"ל( 330מים מינראליים )בקבוק   .12

  10 מ"ל( 330משקאות קלים )בקבוק   .13

כריך גבינה צהובה: שליש באגט )בתוספת ממרח   .14
 גבינת שמנת, חסה, מלפפון ועגבנייה(

12  

)בתוספת חסה, מלפפון  כריך חביתה: שליש באגט  .15
 ועגבנייה(

12  

כריך טונה: שליש באגט )בתוספת ממרח גבינת   .16
 שמנת, חסה, מלפפון ועגבנייה(

12  

כריך פסטרמה: שליש באגט )בתוספת חסה, מלפפון   .17
 ועגבנייה(

12  

  12  ס"מ( 15)מינימום קוטר פיצה אישית   .18

  15/25 גרם  400-גרם/ גדול  200 -צ'יפס קטן   .19

  10 גר' 80בלחמנייה  אחת קניקיהנ  .20

  15 נקניקיה וצ'יפס בלחמנייה  .21

  25 נקניקיות וצ'יפס בצלחת 2  .22

  3 קרטיב קרח  .23

  ש' לכל היותר 12 מגנום, קראנץ', סוגים שונים –ארטיק   .24

  15 מ"ל 500סלט אישי מיכל   .25

  15 גר'( 400צלחת אבטיח / מלון )  .26

 

אישיים וחרדלשופ יסופקו עם קט –מנות צ'יפס / נקניקייה  •
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 2302/20 ' / הסכם1ספח אנ

 למכירה במזנון – ( המוצע ע"י המפעיל'סל מוצרים נוספים )בנוסף למוצרים בנספח א

 מחיר שם המוצר  מחיר שם המוצר 

1   17   

2   18   

3   19   

4   20   

5   21   

6   22   

7   23   

8   24   

9   25   

10   26   

11   27   

12   28   

13   29   

14   30   

15   21   

16   32   

 

 ______________ אישור המתנ"ס
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 2302/20 נספח ד' /  הסכם

 

  ביטוח –' דנספח 

הספק לערוך ולקיים, על  עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1

 שנים נוספות 3ביטוח חבות המוצר למשך ולעניין ) ההסכםתקופת  כל, למשך ן הספקחשבו

באישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים את הביטוחים  ,(לאחר תום תקופת ההסכם

 אישור"ו הספק" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,1ד'כנספח  זה להסכם

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח"

 יהיה ניתן,  הספק ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א

 . הביטוח אישור מתוך" מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק

 ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא הספק על -הפוליסות נוסחי .ב

 (. הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי באמור אין) הספק

מתן , לפני תחילת המזמיןלהמציא לידי  הספק על, המזמיןצורך בכל דרישה מצד  ללא .2

התמורה, את אישור או לכל תשלום על חשבון התקשרות וכתנאי מוקדם להשירותים 

על בתום תקופת הביטוח,  מידהספק. כמו כן,  עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח

בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק  ,אישור עריכת ביטוח מעודכן המזמיןידי ל להמציאהספק 

ו/או לתקופה נוספת  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת 

 .לעיל 1עיף כמפורט בס

, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו למזמיןבכל פעם שמבטח הספק יודיע 

שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש 

 ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה  מובהר .3

לפי ההסכם הספק לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי המוטלת על הספק ,מזערית

ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על ו/או על פי כל דין, 

 לגבולותבכל הקשור  ,המזמיןאו מי מטעם  המזמיןכל טענה כלפי לא תהיה ספק ול פי דין,

 האחריות כאמור.

שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, למזמין .4

על מנת  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הספקכאמור לעיל, הספק 

 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויותאת ביטוחי הספק להתאים 

אינן  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל המזמיןזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5

ביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  המזמיןמי מטעם על או  המזמיןמטילות על 

 ,, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאהספק

שינויים  עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק לת על המוט

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם כמפורט לעיל 

לרכוש או אובדן או נזק  לכלמאחריות  המזמיןואת הבאים מטעם  המזמיןאת  פוטר הספק .6

ו/או  המזמיןהמובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי  ,()לרבות כלי רכב ציוד כלשהו

נזכרים הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה ספקולא תהיה להמשמש לצורך מתן השירותים 

, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בגין אובדן ו/או נזק כאמורלעיל 

 בזדון.
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: ביטוח מו או באמצעות הבאים מטעמו, בעצאת הביטוחים הבאים לערוך הספקבנוסף, על  .7

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש  חובה כנדרש על

ביטוח "מקיף"  ,בגין נזק אחד₪  400,000של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 .לכלי הרכב

( ביטוח אחריות צד שלישי)למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות, ספק לעל אף האמור לעיל, 

כו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב

  ם.במלואהאמורים  יםהביטוח

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח שייערך על ידי הספק, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8

על זכות התחלוף  ויתורוה ;המזמיןוכלפי הבאים מטעם  המזמיןכלפי על זכות התחלוף 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

השירותים בו הסבת ההסכם, ובמקרה  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9

 קבלניהספק לדאוג כי בידי על משנה מטעם הספק,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מה

 . נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמםהמשנה פוליסות ביטוח 

לרבות , שירותים במלואםביחס ל המזמיןאחריות כלפי מוטלת ההספק על כי  ,מובהר בזאת

 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני

על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10

 10לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 .מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור המזמיןימים ממועד בקשת 

 

 אישור עריכת הביטוח -1'ד נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

יסת הביטוח למעט התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

  :םש

מרכז קהילתי 

 מעלה אדומים

החברה  ו/או

 למתנסים 

 נדל"ן☐  שם

 שירותים ☒

אספקת ☒

 מוצרים

אספקת אחר: ☒

ארוחות לילדים 

בצהרונים, בתי 

 ספר ובקייטנות

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.

 

  ת.ז./ח.פ.

 :  מען  : מען
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 כיסויים

 סוג הביטוח

 

 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

 ומהדורת

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום

 ביטוח

 כיסויים

 בתוקף נוספים

  חריגים וביטול

 קוד לציין יש

 בהתאם כיסוי

  ד' לנספח

 מטבע סכום

 רכוש 

 

      ₪ 309 

328 

       

       

       

 302 ₪  6,000,000     צד ג'

307 

315 

321 

328 

329  

 319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

328 

 302 ₪  2,000,000     אחריות המוצר

304 

328 

332 (12 

 (חודשים

 

        אחריות מקצועית

        אחר

מתוך  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 

 :*(ג'בנספח  הרשימה המפורטת

  מזון/שירותי הסעדה/בתי אוכל – 041

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 2302/20 נספח ה' / הסכם

 

 טבלת קנסות:

 פיצויים מוסכמים פירוט ההפרה            

ום איחור בתשלום כל תמורה בהתאם ללוח התשלומים י  .1

 להסכם 11.2המופיע בסעיף 

250  ₪ 

 ₪  1,500 ת.זו/או ללא הצגת  18כירת אלכוהול למי שטרם מלאו לו מ  .2

סעיף לפי לוח שעות הפתיחה  –עת איחור בפתיחת המזנון ש  .3

 לחוזה 5.1

לכל שעת איחור ₪  200

 שעות( 5)בין שעה ל 

שעות  5)מעבר ל ₪  1,000 ום שלם ללא פתיחת המזנוןי  .4

 ייחשב יום שלם(

 ₪  150 שארת אשפה פזורה מעבר לשעה ה  .5

 ₪  1,000 דהוצאות לא תקינות לבדיקת מזון במעבת  .6

 /ם בסיסיים: צ'יפס / שניצל / נקניקיות / ברד חסר במוצרי  .7

 משק"ל / ארטיקים

 ש' 500

 לכל יום איחור₪  1,000 ום איחור בפינוי המזנון בסיום ההסכםי  .8

 

המזמין זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בטבלה לעיל מכל  .א

תשלום שיגיע לספק או לחלטם מהערבות או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, 

 הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.

סכמים מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק ניכוי הפיצויים המו .ב

 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
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 2302/20 הסכם /נספח ו' 

 

 החוק למניעת העסקה של עברייני מין איהתחייבות לעמוד בתנ

, הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימיםהנדון: 
 2001-התשס"א

 

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________, נציג המציע ______________ המוסמך 
להתחייב בשם המציע,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

והתקנות  2001-מסוימים התשס"א במוסדות מין עברייני של העסקה החוק למניעת כי ,לי ידוע .1
להפעלת מזנון בקאנטרי מעלה  ההסכם"(, חל עלי, כנותן שירותים במסגרת החוקלפיו )להלן: "

 מרכז קהילתי מתנ"ס מעלה אדומים )ע"ר(ופעילויות נוספות של  אדומים

יר, ללא קבלת אישור אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שבהתאם לחוק, חל איסור על העסקה של בג .2
מראש, ממשטרת ישראל, המעיד כי ההעסקה מותרת על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין 

. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר 2001-במוסדות מסוימים, התשס"א
הבגיר  עצמו המועמד לעבודה או על ידי המעסיק או על ידי המעביד, בצירוף של ייפוי כוח מטעם

 וצילום של תעודת הזהות של הבגיר, והכל בהתאם לחוק.

אני הח"מ, מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את האישור מהמשטרה לגבי  .3
בכל המתנ"ס כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם לנציג 

 עת שאדרש.

 ירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצה .4

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ 

ת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ והמוסמך להתחייב בשם המציע, 
י עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כ

 חתם בפניי על תצהיר זה. 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 2302/20הסכם  / נספח ז'

 

        :                       .תאריך                                                                                                             

 

 תצהיר המציע לעניין ניגוד עניינים והיעדר קירבה משפחתית
 

 אנו הח"מ,

 נושא תעודת זהות שמספרה _______________,   .                                                   .1 

 תעודת זהות שמספרה _______________, נושא  .               .                                         2  

 
 – הרינו לאשר בזה כי אין למי מאתנו קרובי משפחה המועסקים במרכז הקהילתי או ברשות המקומית

 .עיריית מעלה אדומים
 קרוב משפחה של חבר הנהלת המרכז אינו יכול להיותהרינו לאשר כי ידוע לנו כי המציע ו/או מי מטעמו 

 ו/או של נושאי המשרה בו או של חבר מועצת הרשות המקומית. הקהילתי 
נו על כל סיבה העלולה ליצור ניגוד עניינים שימנע מאת המציע י/ים בזה כי  לא ידוע ל/מאשרכמו כן, 

 מתנ"ס מעלה אדומיםליתן את השירותים נשוא המכרז עבור  מרכז 
 

רה של בן זוג, צאצאים, בני זוג של צאצאים, אחים, הורה, בן זוג, הו –" קרוב משפחה"–לעניין זה 
 אחיות או בני זוגם.

 
 

 ולראיה באנו בזאת על החתום,
 
 

____________________________                               _______________________ 
 
 

 אישור עו"ד
 

 _, אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום:____________

 על פי ת.ז. מס' _________________,  תהבפני __________________ שזוהה/ ההופיע/

 על פי ת.ז. מס' _________________, תה________________, שזוהה/וכן הופיע/ה בפני , 

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא יעשה/תעשה כן 

משפט, אישר/ה את נכונות -ה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית/יהא/תהא צפוי

 האמור בתצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפניי.
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 2302/20הסכם  /'טנספח 

 

 

 תחילת וסוף עונה –קריאות מוני חשמל ומים מזנון 

 

 פתיחת עונה:

 ת:התבצעה קריאת מונים בנוכחו :                           .בתאריך

 :                                       .נציג הקאנטרי

 :                                 .נציג מפעיל המזנון

 

 קריאת המונים היא כדלהלן:

 :                                 .מונה חשמל

 :                                       .מונה מים

 

 .                             חתימת נציג מפעיל המזנון:

 

 

 סוף עונה:

 התבצעה קריאת מונים בנוכחות: :                           .בתאריך

 :                                       .נציג הקאנטרי

 :                                 .נציג מפעיל המזנון

 

 קריאת המונים היא כדלהלן:

 .                           :      מונה חשמל

 :                                       .מונה מים

 

 חתימת נציג מפעיל המזנון:                             .

 


